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กลุมตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

.................................................... 
 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน 
 

 1. การบริการใหความเช่ือม่ัน 
  1.1 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหาร
พัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกให
เปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งข้ึน 
  1.3 เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงาน วาไดมีการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
อยางเหมาะสม 
  1.4 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามระเบียบของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน 
  1.5 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขของรายงานการเงิน และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2. บริการใหคําปรึกษา  

การบริการใหคําปรึกษาและตอบขอหารือในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ของกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
 3. การติดตามผลการตรวจสอบ 
  เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารและเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 4. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบใหทันสมัย 
  4.1 การสรางและพัฒนาเครือขายโดยสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบบ
มีสวนรวม 
  4.2 เนนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการดําเนินงาน 
 5. ประสานงาน  
  ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในของหนวยงานอ่ืน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 6. ดําเนินการ 
  ดําเนินการกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอบเขตการดําเนินงาน 
 หนวยรับตรวจ   
 1. สํานักงานเลขานุการกรม  
 2. กองการแพทยทางเลือก  

3. กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
 4. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

5. กองวิชาการและแผนงาน 
 6. สถาบันการแพทยแผนไทย 

7. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 8. สํานักงานบริหารกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   
 

ประเภทการตรวจสอบ ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 
 1. บริการใหความเชื่อม่ัน ประกอบดวย 8 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
  1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
  1.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
  1.4 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) 
  1.5 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
  1.6 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 
  1.7 การตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถามี) 
  1.8 การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 2. การบริการใหคําปรึกษาและสรางมูลคาเพ่ิมใหหนวยรับตรวจ 
 

เทคนิคท่ีใชในการตรวจสอบ 
 1. การสุมตัวอยาง   
 2. การตรวจนับ    

3. การคํานวณ    
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 5. การสอบถาม 
 6. การสังเกตการณ 

7. เทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการตรวจสอบ 
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ผลการดําเนินงาน ดังนี ้
1. ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบ 
 

ลําดับ 
ท่ี 

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีเขาตรวจ 

สถานะ การดําเนินงาน 

1. หนวยงานในสังกัดกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
จํานวน 10 หนวยงาน 

สอบทานและประเมินระบบ
การควบคุมภายในของหนวย
รับตรวจ ตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

31 ธ.ค. 60 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 
(ตามแบบ ปส.) 

2. 1. กองพัฒนายาแผนไทยและ 
    สมุนไพร 
2. กองการแพทยทางเลือก 
3. สถาบันการแพทยแผนไทย 
    - ศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย 
    - ศูนยราชการฯ 
    - โรงพยาบาลการแพทย 
      แผนไทยฯ 
    - สถาบันวิจัยการแพทย 
      แผนไทย 

ตรวจสอบดานการเงินและ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับในการใชจายเงิน
บํารุง 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

28 ก.พ. 61 

1. รายงานผล 
    การตรวจสอบแลว 
2. รายงานผล 
    การตรวจสอบแลว 
    
 
    3. รายงานผล 
        การตรวจสอบแลว         

3. กองการแพทยทางเลือก ตรวจการดําเนินงาน 
“โครงการพัฒนากําลังคนใน
การใหบริการทางการแพทย
ดวยการแพทยผสมผสาน 
สําหรับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล” 

1 พ.ย. 60 
ถึง 

31 มี.ค. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 
 

4. สถาบันการแพทยแผนไทย 
- โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย 
  และการแพทยผสมผสาน 
 

รายไดคารักษาพยาบาล
เบิกจายตรง 

1 ธ.ค. 60 
ถึง 

28 ก.พ. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 
 

5. สํานักงานเลขานุการกรม การรับ-จายเงินงบประมาณ 1 ธ.ค. 60 
ถึง 

30 มิ.ย. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

6. สํานักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบดานการเงินการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับการใชจายเงิน
สวัสดิการกรมฯ 

1 ก.พ. 61 
ถึง 

30 เม.ย. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 
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ลําดับ 
ท่ี 

หนวยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา 
ท่ีเขาตรวจ 

สถานะ การดําเนินงาน 

7. สํานักงานบริหารกองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 

ตรวจสอบดานการเงินและ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับในการใชจายเงิน
ของโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุนจากสํานักงาน
บริหารกองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 

1 เม.ย. 61 
ถึง 

31 ก.ค. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

8. สํานักงานเลขานุการกรม 
 

ตรวจสอบดานการการปฏิบัติ
ตามมาตรการแกไขปญหาหนี้
คาสาธารณูปโภคคางชําระ
ของสวนราชการ 

1 เม.ย. 61 
ถึง 

30 ก.ค. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

9. สํานักงานเลขานุการกรม การจําหนายพัสดุ 1 พ.ค. 61 
ถึง 

31 ส.ค. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

10. สํานักงานเลขานุการกรม การรับ-จายเงินของ 
สวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(e-Payment) 

1 มิ.ย. 61 
ถึง 

30 ก.ย. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

11. สํานักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป 

1 ก.ค. 61 
ถึง 

30 ก.ย. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

12. สํานักงานเลขานุการกรม 
โดยกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ตรวจสอบการใชงานระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและ
แพงของหนวยงานภาครัฐ 

1 ส.ค. 61 
ถึง 

30 ก.ย. 61 

รายงานผลการตรวจสอบแลว 

 
2. การบริการใหคําปรึกษาและสรางมูลคาเพ่ิมใหหนวยรับตรวจ ไดแก 
 ตอบขอหารือใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ 
ทางโทรศัพท และการพูดคุยทางวาจาโดยตรง 
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สรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 
 

เรื่อง ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Auditing) 

 การรับ-จายเงินของสวนราชการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Payment) พบวา การรับเงินและ
การนําเงินสงคลัง ยังไมไดดําเนินการ 
และเริ่มใชระบบ e-Payment เม่ือตน
เดือนมีนาคม 2561 

 ควรปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  
ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวนัท่ี  
1 กันยายน 2559 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค 0402.2/ว 65 ลงวันท่ี  
6 กุมภาพันธ 2561 ท้ังนี้ดําเนินการ
แลวตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2561  
ท้ังกระบวนการการรับเงินและการนํา
เงินสงคลัง 

2. การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ (Compliance Auditing) 
  
 

 
 เอกสารประกอบรายการจายไม
ครบถวน เชน 
- ใบเสนอราคา, ใบสงของ, 
ใบเสร็จรับเงินไมลงวันท่ี 
- ใบเสร็จรับเงินไมมีจํานวนเงิน 
เปนตัวอักษร 
- ผูรับเงินและผูจายเงินไมได 
ลงนามรับเงินในหลักฐานการจายเงิน 
 การใชจายเงินทุนวิจัยไมเปนไป
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
 ผูบริหารหนวยงานตองกําชับ
ผูเก่ียวของตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายใหครบถวน
ถูกตอง โดยปฏิบัติตามระเบียบท่ี
เก่ียวของอยางเครงครัดและใชความ
ระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ี
ไดรับจากหนวยงานของรัฐ  
ควรดําเนินการดังนี้ 
   1. แจงกลุมงานคลังทราบเพ่ือ
ดําเนินการขอเปดบัญชีเงินนอก
งบประมาณชื่อ “บัญชีเงินทุนวิจัย” 
รหัสบัญชีเงินฝาก 789 
    2. เม่ือไดรับเงินทุนใหออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูใหทุนทุกครั้ง และ
นําเงินทุนวิจัยฝากคลัง รวมท้ังใหมีการ
จัดทําทะเบียนควบคุมการรับ-จายเงิน
ฝากแยกเปนแตละโครงการ หามมิให
นําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขา
บัญชีเงินฝากคลัง 
   3. กรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุน
วิจัยฝากธนาคาร ใหอธิบดีอนุมัติได
ภายในวงเงินไมเกินโครงการละ  
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เรื่อง ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจายเช็ค บางฉบับไมลงลายมือ
ชื่อผูรับเช็คและวันท่ีดานหลังตนข้ัวเช็ค 
  

500,000.-บาท โดยเปดบัญชีในนาม
ของสวนราชการ ดอกเบี้ยท่ีเกิดจาก
การนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคารใหนําสง
เปนรายไดแผนดินภายใน 7 วันทําการ 
   4. วิธีการจัดซ้ือจัดจางใหปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
   5. คาใชจายใหเบิกจายไดตาม
หลักเกณฑและกรอบคาใชจาย
โครงการวิจัยของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ
ท่ี กค 0406.4/14358 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2559 
   6. การบันทึกบัญชีใหดําเนินการ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ
เงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจาก
หนวยงานของรฐัในระบบ GFMIS  
ตามหนังสือท่ี กค 04023.3/ว 385 
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2552 
   7. เม่ือสิ้นสุดโครงการ หากไมมี
ขอกําหนดใหนําเงินทุนวิจัยท่ีเหลือ
สงคืนใหผูใหทุน ใหนําเงินท่ีเหลือสงคืน
เปนรายไดแผนดิน ภายใน 90 วัน 
และใหสวนราชการจัดทํารายงานผล
การใชจายเงินทุนวิจัยของโครงการสง 
ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ภายใน 120 วัน  
   8. สงเอกสารใหผูตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ แลวรายงานใหอธิบดีทราบ
เม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแตละ
โครงการ รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0406.3/ 
ว 48 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2552 
 เจาหนาท่ีควรปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด เพ่ือปองกันผูขายแจง
วายังไมไดรับเงิน 
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  การเบิกจายเงินลาชา 

1. คาใชจายในการจัดประชุมวิชาการ
ศาสตรการแพทยทางเลือกพรอมการ
ใหความรู Monday Conference  
- วันท่ี 9, 16, 23 ม.ค. 60  
นายสมคิด เริงวิจิตรา  
เปนผูสํารองจาย เปนเงิน 4,500.-บาท 
ผูมีอํานาจลงนาม 17 ก.ค. 60 
เบิกจายวันท่ี 31 ก.ค. 60 พบวา 
ในหลักฐานการจายเงินไมมีลายมือชื่อ
ผูรับเงินและผูจายเงิน 
- วันท่ี 20, 27 ก.พ. 60  
นายสมคิด เริงวิจิตรา  
เปนผูสํารองจาย เปนเงิน  
3,000.-บาท ผูมีอํานาจลงนาม  
9 ส.ค. 60 เบิกจายวันท่ี 15 ส.ค. 60 
พบวาในหลักฐานการจายเงิน ไมมี
ลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงิน 
2. คาใชจายในการจัดประชุมวิชาการ
วันพุธ Wednesday Conference 
- วันท่ี 18 ม.ค. 60 
นายสมคิด เริงวิจิตรา  
เปนผูสํารองจาย เปนเงิน  
1,500.-บาท ผูมีอํานาจลงนาม 
17 ก.ค. 60 เบิกจายวันที ่31 ก.ค. 60 
พบวาในหลักฐานการจายเงิน ไมมี
ลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงิน 
- วันท่ี 1, 15 ก.พ. 60 
นายสมคิด เริงวิจิตรา  
เปนผูสํารองจาย เปนเงิน  
3,000.-บาท ผูมีอํานาจลงนาม  
9 ส.ค. 60 เบิกจายวันท่ี 15 ส.ค. 60 
พบวาในหลักฐานการจายเงิน ไมมี
ลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงิน 
3. การชําระหนี้ใหกับผูขายมีความ
ลาชา คาน้ําผึ้ง จํานวนเงิน  
7,280.-บาท จากนายชัยวัฒน  
จิตระเมศ พบวา มีการตรวจรับเม่ือ 

 
 การจัดทําเอกสารขอเบิกเงินควรทํา
ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุม และควร
เบิกจายโดยเร็ว 
 กอนการเบิกจายเงินทุกครั้ง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองตรวจสอบ
เอกสารใหครบถวน ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดทําเอกสารขอเบิกเงินควรทํา
ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุม และควร
เบิกจายโดยเร็ว 
 กอนการเบิกจายเงินทุกครั้ง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองตรวจสอบ
เอกสารใหครบถวน ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การซ้ือทรัพยสิน จางทําของ  
หรือเชาทรัพยสิน หนวยงานจะตอง
ดําเนินการเบิกจายเงินใหกับผูขาย
โดยเร็ว หรืออยางชาภายใน 5 วัน 
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 วันท่ี 8 มิ.ย. 60 แตจายเช็คเม่ือวันท่ี 

5 ก.ย. 60 ลาชาเปนเวลา 3 เดือน 
นับแตวันตรวจรับพัสดุ 
 ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง ระบุรายละเอียด
ไมครบถวน เชน 
- นับวันครบกําหนดสงมอบพัสดุใน
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง ไมถูกตอง 
- ไมระบุวันท่ีครบกําหนดสงมอบพัสดุ 
- ใบเสนอราคาไมลงวันท่ี 
- ไมปดอากรแสตมปในใบสั่งจาง,  
ปดอากรแสตมปแตไมครบถวน 
 การหักภาษี ณ ท่ีจายไมครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเขียนเช็ค พบวา มีการยกเลิก
เช็คบอยในแตละเลม เชน เช็คเลขท่ี 
10233781 - 10233800 มีการยกเลิก
เช็คถึง 5 ฉบับ 
 
 ขอมูลการขอเบิกเงินรายได
เบิกจายตรงเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลขาราชการตอ
กรมบัญชีกลางคลาดเคลื่อน 

ทําการ นับจากวันท่ีตรวจรับเรียบรอย
แลว 
 
 ควรปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัดและใชความระมัดระวัง
รอบคอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 การจายเงินใหกับผูขาย/ผูรับจาง
ใหหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรา 
รอยละ ๑ ตามเกณฑดังนี้ 
๑) การจายเงินใหกับนิติบุคคลมูลคา
ตั้งแต ๕๐๐ บาทข้ึนไป 
๒) การจายเงินใหกับบุคคลธรรมดาท่ีมี
จํานวนรวมท้ังสิ้นตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้ึนไป แมการจายนั้นจะแบงจายครั้ง
หนึ่ง ๆ ไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาทก็ตาม 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ ควรตรวจสอบ
ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท จํานวนเงิน 
ใหถูกตอง กอนการเขียนเช็ค  
เพ่ือปองกันการเขียนผิดพลาด 
และยกเลิกเช็ค 
 หนวยบริการตาง ๆ ควรกําชับ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ไดแก แพทย 
แผนไทย เจาหนาท่ีเวชระเบียน 
เจาหนาท่ีการเงิน และเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ใหเขาใจแนวทาง
วิธีการเบิกคารักษาพยาบาลจายตรง
จากกรมบัญชีกลาง เพ่ือไมใหเกิด
ขอผิดพลาดและสงผลกระทบ 
ตอรายไดของหนวยบริการตอไป 
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  สัญญาเชาพ้ืนท่ีของบริษัท 

แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 
ครบกําหนดเม่ือ 31 พฤษภาคม 
2560 (สําหรับการเปดใหบริการใน
วันเสาร-วันอาทิตย และ
วันหยุดราชการ) ยังไมพบเอกสารการ
ตอสัญญาฉบับใหม 
 
 
 
 
 การบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑของ
เงินสวัสดิการกรมฯ ท่ีจัดซ้ือระหวางป
จํานวน 3 รายการ คือ ทีวีจอแบน 
เครื่องสแกนนิ้ว บันทึกทะเบียนคุมแลว 
แตยังไมกําหนดหมายเลขครุภัณฑ 
สําหรับเตาไมโครเวฟยังไมบันทึกใน
ทะเบียนคุมครุภัณฑ 
 ระหวางปมีการเปดบัญชีรายไดคา
จัดการแขงขันกอลฟการกุศล เพ่ือหา
รายไดเปนเงินสวัสดิการของกรม คือ 
บัญชีกรุงไทย เลขท่ี 142-024877-4 
จํานวนเงิน 385,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 การควบคุมการใชสาธารณูปโภค 
หนวยงานไดแยกมิเตอรหรือเครื่องวัด
การใชสาธารณูปโภคในสวนท่ีเปนการ
ใชในราชการกับสวนท่ีไมไดใชใน
ราชการ เชน รานคาสวัสดิการ ออก
จากกันอยางชัดเจน แตไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือติดตามและรายงาน
สถานภาพการใชสาธารณูปโภค ทําให 

 หากกรมตองการใหเชาตอ ควรรีบ
ดําเนินการตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีแก 
บริษัทฯ ใหเรียบรอยโดยเร็ว 
 จากขอเสนอแนะดังกลาว สํานักงาน
เลขานุการกรมไดมีหนังสือถึงบริษัท
แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด 
เรงรัดใหสงคืนพ้ืนท่ีภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 และหนังสือหยุด
ใหบริการในวันเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดราชการ โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี  
2 พฤษภาคม 2561 
 ควรบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑให
ครบถวน และลงหมายเลขครุภัณฑ
กํากับใหถูกตอง ครบถวนเปนปจจุบัน 
 จากขอเสนอแนะดังกลาว กลุมงาน
พัสดุดําเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ
กํากับเรียบรอยแลว 
 
 หากการจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟ
การกุศลเสร็จสิ้นแลว ควรปดบัญชีแลว
นํารายรับเขารวมอยูในบัญชีเงิน
สวัสดิการเดิม เพ่ือใหมีเพียงบัญชีเดียว 
 จากขอเสนอแนะดังกลาว กลุมงาน
คลังดําเนินการปดบัญชีกอลฟการกุศล
กรมการแพทยแผนไทยและโอนเงินท่ี
เหลือพรอมดอกเบี้ยเขาบัญชี
เงินกองทุนสวัสดิการกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
เรียบรอยแลว 
 ควรมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือติดตามและรายงาน
ผลเก่ียวกับการใชสาธารณูปโภค 
ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ 
ตาง ๆ เสนอใหอธิบดีทราบ 
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 กรมขาดการติดตามดูแลการใช

สาธารณูปโภคตาง ๆ เปนไปอยาง
ประหยัด 
 คาใชจายในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการนํา 
แนวทางการดูแลรักษาโรคอัมพฤกษ
อัมพาต สําหรับผูปวยติดบานติดเตียง 
(คาอาหาร/คาท่ีพัก) เอกสาร 
3587/60 บริษัทรักสยามพรอพเพอร
ตีแอนด ดีเวลลอปเมนท 2004 จํากัด 
(มหาชน) จํานวนเงิน 245,900 บาท 
พบวาไมมีหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการจังหวัดรอยเอ็ดของ  
น.ส. ชลเนตร ประเสริฐสังข และ  
น.ส. ละมัยพร โพธิอามาตรย และ
หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
จังหวัดนครสวรรค ของนางศิวาลัย  
บัวชื่น 
 สงเอกสารเบิกจายลาชา จํานวน  
4 รายการ 
 
 
 
 
 
 คาจางติดตั้งลิฟท งวดท่ี 3 จํานวน 
241,900 บาท หักคาปรับ 70,800 
บาท จายจริง 171,100 บาท พบวา 
ไมมีใบเสร็จรับเงินงวดท่ี 3 เอกสาร 
3485/60 ของบริษัท วี แอนด เอ็น 
ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด  
 คาใชจายในการประชุมเพ่ือ
รวบรวมและสังเคราะหองคความรูการ
รักษากระดูกหักของหมอพ้ืนบาน 
(คาอาหาร คาท่ีพัก) เอกสาร 
3456/60 บริษัท ดอนเมืองอินเตอร
เนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด  

 
 
 
 ควรมีการตรวจสอบขอมูลให
ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบท่ี
กําหนดกอนสงเบิกจายอยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารหลักฐานเบิกจายเงินควร
สงเบิกจายภายใน 10 วันทําการ 
หลังจากจัดกิจกรรมแลวเสร็จ สําหรับ
เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง และเชา
ทรัพยสิน ควรสงเบิกจายภายใน 5 วัน
ทําการนับจากกวันท่ีไดตรวจรับ
ทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตองแลว 
 ควรกําชับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
ใหถูกตอง ครบถวน กอนสงเบิกจาย 
 
 
 
 ควรกําชับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
ใหถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบฯ 
กอนสงเบิกจาย 
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 จํานวนเงิน 45,400 บาท พบวาไมมี

รายชื่อเจาหนาท่ีกองการแพทย
พ้ืนบานท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางเขา
รวมประชุมและเบิกคาท่ีพัก 
 คาใชจายบัตรโดยสารเครื่องบิน 
ในราชอาณาจักร พบวายังมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจายใน
รายการท่ีกําหนดวาหามเบิกตาม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 
 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ชดใชหนี้เงินยืม คืนเงินยืมเกินกวารอย
ละ 25 ยังพบวามีจํานวนมาก 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจายเงินงบประมาณ ระหวางวันท่ี 
1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560 
ไดตรวจสอบตามเอกสารขอเบิกพรอม
ไปกับระบบ GFMIS พบวาไมมีเอกสาร
หลักฐานสงมาใหตรวจสอบ ดังนี้ 
1) จายผานสวนราชการ ขาดเอกสาร
หลักฐาน 27 รายการ จากเอกสาร
ท้ังสิ้น 567 รายการ 
2) ลางหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ขาด
เอกสารหลักฐาน 72 รายการ จาก
เอกสารหลักฐานท้ังสิ้น 149 รายการ 
 เปรียบเทียบรายงานทะเบียน
ครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กับรายงานสินทรพัยถาวรใน
ระบบ GFMIS พบวา หมายเลข
ครุภัณฑตามรายงานทะเบียนครุภัณฑ
สวนใหญถูกตองตรงกันกับรายงาน
สินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS แตมี
บางรายการชื่อครุภัณฑและมูลคาท่ี
ไดมาไมถูกตองตรงกัน ซ่ึงในระหวาง
การตรวจสอบเจาหนาท่ีไดดําเนินแกไข
ใหถูกตองตรงกันบางสวนแลว 

 
 
 
 
 ควรถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดย
เครงครัด หากมีเหตุผลความจําเปนท่ี
ไมสามารถปฏิบัติได ควรชี้แจงให
ชัดเจน และหากมีหลักฐานปรากฏชัด
วามีรายการเบิกท่ีนอกเหนือท่ีเบิกได
ตามระเบียบฯ เห็นควรเรียกเงินคืน 
 ควรมีมาตรการปองกัน เพ่ือใหคืน
เงินเกินรอยละ 25 ใหนอยท่ีสุดหรือ 
ไมมีเลย 
 ควรสงเอกสารหลักฐานใหครบถวน 
ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีผูตรวจ
สอบภายในไดแจงหนังสือขอเขา
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ควรปรับปรุงขอมูลหมายเลข
สินทรัพยและมูลคาท่ีไดมาในระบบ 
GFMIS ท่ีไมตรงกันใหถูกตองตรงกันใน
ภาพรวมท้ังหมดของกรมตอไป 
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  การจําหนายพัสดุมีการประกาศ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ เม่ือวันท่ี 1 
มิถุนายน 2561 ปดประกาศเปนเวลา 
5 วันทําการ มีผูเสนอราคาจํานวน  
3 ราย ในจํานวนนี้มีผูเสนอราคาท่ี
ประมูลไดเพียงรายเดียวและเสนอ
ราคาเทากับราคากลางท่ีกําหนดไว 
นอกนั้นเสนอราคาต่ํากวาราคากลาง 
 
 
 
 
 การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป พบวาพบวาสวนใหญ
เจาหนาท่ีไมไดแนบสําเนาประกาศ
เผยแพรการจัดซ้ือจัดจางในเว็บไซต
ของกรม หนังสือแจงผลผูชนะ 
การประกวดราคา มาใหตรวจสอบ 
รวมท้ังเอกสารขาดความครบถวน
เก่ียวกับการลงลายมือชื่อ วัน/เดือน/ป  
ในใบรับซองและใบเซ็นชื่อการเขารวม
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา ตลอดจนไมได
จัดเรียงเอกสารตามลําดับกอน-หลัง 
ท้ังนี้ในระหวางการตรวจสอบไดแจงให
เจาหนาท่ีดําเนินการใหครบถวน 
ถูกตองแลว 

 ในคราวตอไปควรเผยแพร
ประชาสัมพันธการประกาศขาย
ทอดตลาดครุภัณฑใหครอบคลุม
กลุมเปาหมายและหลากหลายชองทาง
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหมีผูเสนอราคา
แขงขันเปนจํานวนมากข้ึนกวาเดิม 
และควรสื่อสารใหผูท่ีเขาเสนอราคา
เขาใจในหลักเกณฑท่ีกําหนดอยาง
ถูกตอง ชัดเจน เชน ควรชี้แจงวาผูท่ี
เสนอราคาจะตองเสนอราคาไมต่ํากวา
ราคากลางท่ีกําหนด และผูท่ีประมูลได
ตองเปนผูท่ีเสนอราคาสูงสุดเทานั้น 
 1. ทุกครั้งท่ีมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางลงใน
เว็บไซตของกรม ควรเก็บสําเนา
หลักฐานการเผยแพรไวควบคูกับ
เอกสารการเผยแพรในเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐานวาไดปฏิบัติครบถวนตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ และรองรับการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน หรือ
เจาหนาท่ีจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 
    2. ควรจัดทําใบปะหนาสรุป
รายการของเอกสารจัดซ้ือจัดจางตางๆ 
และจัดเรียงตามลําดับกอน-หลังของ
เอกสาร เพ่ือความสะดวกในการคนหา 
และความเปนระเบียบเรียบรอย 
ถูกตอง ครบถวน  
เพ่ือปองกันเอกสารสูญหาย 
    3. หากเปนไปไดควรจัดเก็บ
เอกสารโดยการสแกนไฟลเอกสาร 
จัดเก็บเปนแฟมงานอิเล็กทรอนิกส 
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  การปฏิบัติงานในระบบงานความ

รับผิดทางละเมิดและแพง พบวาไมมี
การบันทึกขอมูลในระบบงานท้ัง  
4 ระบบ ไดแก 
1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
2. ระบบงานความรับผิดทางแพง 
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ 
ลาศึกษา 
4. ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ 

 1. ผูใชงานระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพงจะตองเขาใชงานและ 
แจงความเสียหายท่ีเกิดแกหนวยงาน 
เปนประจําทุกเดือน  ไมวาในเดือนนั้น 
จะมีความเสียหายเกิดข้ึนแกหนวยงาน
หรือไมก็ตาม 
    2. เห็นควรใหผูบังคับบัญชา กําชับ 
สั่งการเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายให
จัดทําทะเบียนคุม/เรงติดตามคดีตาง ๆ 
(ถามี) และบันทึกขอมูลในระบบงาน
ความรับผิดทางละเมิดและแพง ให
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
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3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) 
 ระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 ตามรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ 
ผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) พบวา
กองวิชาการและแผนงาน  
จุดออนและความเสี่ยง กิจกรรม 1 
กระบวนงานการเงินและพัสดุ 
1. บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติดานการเงินและ
พัสดุ 
2. ขาดบุคลากรเฉพาะดานการเงิน
และพัสดุ 
สถาบันการแพทยแผนไทย  
จุดออนและความเสี่ยง กิจกรรม 2 
กระบวนการข้ึนทะเบียนยา 
แผนโบราณ 
1. การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ 
2. มีพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลการทะเบียนยา
และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไม
เพียงพอ 
3. ขอมูลและเอกสารท่ีมีชั้นความลับ
ยังมีความเสี่ยงตอการสูญหาย 
สํานักงานบริหารกองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย  
จุดออนและความเสี่ยง กิจกรรม 3 
กระบวนการทําสัญญาขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 
1. เอกสารประกอบการทําสัญญา 
ไมครบถวน ถูกตอง 
2. การจัดทําสัญญาขอรับทุนลาชา 
3. การรับ-การสง เอกสาร
ประกอบการลงนามสัญญาระหวาง
หนวยงานกับผูขอรับทุนใชระยะ
เวลานาน 

 
 
 
 
 
 จากการติดตามประเมินผลพบวา
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได
ระดับหนึ่ง แตตองวางแผนการควบคุม
เพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคต 
 
 
 
 จากการติดตามประเมินผลพบวา
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได
ระดับหนึ่ง แตตองวางแผนการควบคุม
เพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคต 
 
 
 
 
 
 จากการติดตามประเมินผลพบวา
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได
ระดับหนึ่ง แตตองวางแผนการควบคุม
เพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคต 
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4. การตรวจสอบการดําเนินงาน 
(Performance Auditing) 
    โครงการพัฒนากําลังคนในการใหบริการ
ทางการแพทยดวยการแพทยผสมผสาน
สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
จังหวัดกลุมเปาหมาย (จังหวัดชัยนาท
สุพรรณบุร ีปทุมธานี ชุมพร เพชรบุรี
อุบลราชธานี ศรีษะเกษ กําแพงเพชร 
พิจิตร และนครสวรรค) บางจังหวัดมี
การดําเนินงานโครงการท่ีบรรลุผล
เปนไปอยางนาพอใจ แตบางจังหวัดยัง
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงวิเคราะห
โดยรวมแลว สรุปไดดงนี้ 
1. การนําความรูการกดจุดสะทอนเทา
และการใชหญาดอกขาวไปใหบริการ
แกผูรับบริการเพ่ือชวยใหเลิกบุหรี่ 
พบวา สวนใหญเจาหนาท่ีท่ีผานการ
อบรมนําความรูการกดจุดสะทอนเทา
และการใชหญาดอกขาวไปใหบริการ
เพ่ือชวยใหเลิกบุหรี่แลว ผลการ
ดําเนินงานมีระดับสําเร็จนอย  
ปานกลาง และสําเร็จมาก คิดรวมเปน
รอยละ 87.10 เหลือจํานวนรอยละ 
12.90 ซ่ึงยังไมไดนําความรูไปใชใน
การใหบริการเลย 
2. การนําสมุนไพรทางเลือกในรูปแบบ
โฮมิโอพาธีย หรือตํารับโฮมิโอพาธีย 
ไปใชในการรักษาอาการ/ 
โรคเฉียบพลันแกผูรับบริการ 
พบวา เจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมสวน
ใหญยังไมไดนําสมุนไพรทางเลือกใน
รูปแบบโฮมิโอพาธียหรือตํารับโฮมิโอ
พาธียไปใชในการรักษาอาการ/โรค
เฉียบพลันแกผูรับบริการ เนื่องจากยัง
มีความเขาใจในวิธีการใชและสรรพคุณ
ของตํารับยาไมเพียงพอ จึงขาดความ
เชื่อม่ันในการนําไปใชในการใหบริการ
ผูปวย แตภายหลังจากการใหความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสรรพคุณและ
วิธีการใชตํารับยาโฮมิโอพาธียแกผูเขา 

 
 
1. ตองมีการประชาสัมพันธใหความรู 
ความเขาใจ แกประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
2. กรมควรจัดอบรมใหความรูแก
เจาหนาท่ีในสถานบริการใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด โดยใหจังหวัดเปน
ผูจัดทําโครงการ แลวกรมเปน
ผูสนับสนุนดานวิทยากรและเสริม
ความรูดานวิชาการ และควรจัดใหมี
การอบรมตอเนื่องเปนประจําทุกป 
เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถใหแก
เจาหนาท่ีจนเกิดเปนความชํานาญ  
จนสามารถตอยอดขยายผลไปยัง 
กลุมตาง ๆ ได รวมท้ังควรมีการ
วิเคราะหความจําเปนเพ่ืออบรมตอ
ยอดใหตรงกับความตองการ 
3. ผลักดันใหกิจกรรมการรักษา 
สามารถเขาไปรวมอยูในระบบการ
รักษาของสถานบริการท่ีสามารถเบิก
จายเงินได 
4. จัดทําประกาศนียบัตรหรือ
ใบรับรองผานการอบรมใหแก
เจาหนาท่ีท่ีผานการอบรม เพ่ือให
เจาหนาท่ีเกิดความภูมิใจ และ
ผูรับบริการเกิดความเชื่อม่ัน 
5. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลทําวิจัย
กรณีศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
รักษาและพัฒนาตอยอดตอไป 
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1. สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 

2. ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับในการใชจายเงินบํารุง 

 

3. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 

4. ตรวจสอบรายไดคารักษาพยาบาลเบิกจายตรง 
 

 5. ตรวจสอบการรับ-จายเงินงบประมาณ 
 

6. ตรวจสอบดานการเงินการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับการใชจายเงินสวัสดิการกรมฯ 

7. ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหา
หน้ีคาสาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ 

 

8. ตรวจสอบดานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ในการใชจายเงินของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
บริหารกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 

9. การจําหนายพัสดุ 
 

10. การรับ-จายเงินของสวนราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

 

11. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป 

 

12. ตรวจสอบการใชงานระบบความรับผิดทาง
ละเมิดและแพงของหนวยงานภาครัฐ 

 

ประเด็นที่

ตรวจสอบ 

รวม 12 กจิกรรม 



สรุปประเด็นท่ีตรวจพบ 
 

 
1. การตรวจสอบทางการเงิน 

(Financial Auditing) 
2. การตรวจสอบดานการปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบ  
(Compliance Auditing) 

 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Operational Auditing) 
 ระบบการควบคุมภายใน 

4. การตรวจสอบการดําเนินงาน 
(Performance Auditing) 

โครงการพัฒนากําลังคนในการใหบริการทาง
การแพทยดวยการแพทยผสมผสานสําหรับ
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ขอตรวจพบ 
การรับ-จายเงินของสวนราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 

พบวา การรับเงินและการนําเงินสงคลัง 
ยังไมไดดําเนินการ และเริ่มใชระบบ               

e-Payment เม่ือตนเดือนมีนาคม 2561 

ขอเสนอแนะ 
ควรปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง               

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103 ลงวันท่ี  
1 กันยายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง 

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 65 ลงวันท่ี 
6 กุมภาพันธ 2561 

ขอตรวจพบ 
 เอกสารประกอบรายการจายไมครบถวน,           
การจายเช็ค, การเบิกจายเงินลาชา, การหักภาษี        
ณ ที่จายไมครบถวน 
 ขอมูลการขอเบิกเงินรายไดเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลขาราชการตอกรมบัญชีการคลาดเคลื่อน 
 ขอมูลในทะเบียนครุภัณฑประจําป กับระบบ GFMIS 
บางรายการชื่อครุภัณฑและมูลคาที่ไดมา ไมตรงกัน  
 การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิด
และแพง พบวาไมมีการบันทึกขอมูลในระบบงาน 
 
 
 

ขอตรวจพบ 
 กระบวนงานการเงินและพัสดุ 
 กระบวนงานการข้ึนทะเบียนยา 
แผนโบราณ 
 กระบวนงานการทําสัญญาขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย 
 

ขอเสนอแนะ 
ตองวางแผนการควบคุมเพ่ิมข้ึนให

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน
อนาคต 

 

ขอตรวจพบ 
เจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมสวนใหญยัง
ไมไดนําสมุนไพรทางเลือกในรูปแบบ           

โฮมิโอพาธียหรือตํารับโฮมิโอพาธียไปใชใน
การรักษาอาการ/โรคเฉียบพลันแก

ผูรับบริการ 

ขอเสนอแนะ 
1. ตองมีการประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ  
แกประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
2. กรมควรจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในสถานบริการ
ใหครอบคลุมพื้นที่ใหมากที่สุด 
3. ผลักดันใหกิจกรรมการรักษาที่สามารถเบิกจายเงินได 
           4. จัดทําประกาศนยีบัตร 
5.        5. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมลู 
                 ทําวิจัยกรณีศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัดและ
ใชความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ 
 ควรปรับปรุงขอมูลหมายเลขสินทรัพยและมูลคาที่
ไดมาในระบบ GFMIS ที่ไมตรงกันใหถูกตองตรงกันใน   
   ภาพรวมทั้งหมดของกรมตอไป 
        ควรบันทึกขอมูลในระบบงานความรับผิด 
           ทางละเมิดและแพง ใหครบถวน                                                            
                  ถูกตองและเปนปจจุบัน 


